
 
 
 

 

Concurs de contes i relats curts Treubanya  2022 

 

Bases del concurs 

 

Base 1 

Objecte de la convocatòria  

El concurs consisteix a redactar un conte infantil o relat curt. L’objectiu és fomentar la cultura 

antiracista i lliure d’estereotips i rols de gènere entre infants i joves. Cal que sigui un conte o 

relat curt inèdit depenent de la modalitat a la que es presenta. 

 

Base 2 

Participants 

2.1. Podrà participar infants de 8 a 13 anys per la modalitat A i joves de 14 a 18 anys per la 

modalitat B. 

2.2. Les propostes les hauran de realitzar persones individuals o bé en parelles. 

2.3. Cada participant o parella podrà presentar una única proposta. 

 

Base 3 

Requisits i condicions tècniques modalitat A: 

3.1. El conte tindrà un mínim de 115 paraules i un màxim de 200 incloent el títol. 

3.2. El text del conte mida 12 i font “calibri”. 

3.3. El conte ha de ser coeducatiu i lliure d’estereotips i rols de gènere i es valorarà que els i 

les personatges representin la diversitat que existeix en la societat.  

3.4. Els contes hauran de ser originals.  

3.5. El conte es presentarà en format DIN A4. 

3.6. Quedaran exclosos tots  aquells contes que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, 

racistes, homòfobes i ofensives contra persones i/o institucions.  

Requisits i condicions tècniques modalitat B: 

3.7. El relat tindrà un mínim de 200 paraules i un màxim de 300 incloent el títol. 

3.8. El text del conte mida 12 i font “calibri”. 

3.9. El relat ha de ser coeducatiu i lliure d’estereotips i rols de gènere i es valorarà que els i 

les personatges representin la diversitat que existeix en la societat.  

3.10. Els relats hauran de ser originals.  

3.11. El relat es presentarà en format DIN A4. 



 
 
 

 
 

Quedaran exclosos tots  aquells relats que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, 

racistes, homòfobes i ofensives contra persones i/o institucions.  

 

Base 4 

Propietat intel·lectual i drets de reproducció  

4.1. La participació en el concurs implica la cessió dels drets de propietats intel·lectuals dels 

relats i contes  a l’Ajuntament de Torrefarrera , entitat organitzadora del concurs. 

L’Ajuntament de Torrefarrera es reserva tots els drets de propietat i d’ús de la 

proposta guanyadora.  

4.2.  L’Ajuntament de Torrefarrera es reserva el dret de reproducció mitjançant els formats 

a través dels mitjans que consideri oportuns, el dret de modificar el conte amb 

l’objectiu d’optimitzar-lo per a la seva posterior impressió, el d’adaptar el conte 

sempre que les condicions del material o objecte sobre el qual es vagi a reproduir no 

permetin fer-ho de manera completa i també podrà fer ús per separat del text i 

il·lustracions. 

Base 5 

Presentació 

5.1. El termini de presentació serà del 5 al 14 de maig de 2022. 

5.2. Les propostes hauran de ser presentades enviant un correu electrònic a 

treubanya@torrefarrera.cat   

5.2.1.  L’assumpte del correu serà «Concurs de contes Treubanya. Modalitat A» o bé 

«Concurs de relats Treubanya. Modalitat B» segons correspongui a l’edat de les 

persones participants. 

5.2.2.  Al cos del correu cal indicar: 

-Nom de la o les persones que han escrit el conte o relat: 

-Títol del conte o relat: 

-Dades de contacte de la persona tutora del/de la menor que participa (correu 
electrònic, telèfon) 

 

5.2.3.  El format d’entrega serà un document «.doc» adjunt al correu que inclourà el 

text del conte o relat. 
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Base 6 

Jurat Seleccionador i votació de les propostes 

Les persones membres del jurat seran:  

- Membre de l’associació Adona’t Segrià Nord per la Igualtat 

- Técnica del SAI Segrià 

- Membre de l’Associació Ndiatiguia de Lleida 

- Regidora d’Igualtat, infància i economia de l’Ajuntament de Torrefarrera 

 

Es valorarà que el conte sigui: 

- coeducatiu 

- plural i inclusiu 

- que utilitzi llenguatge inclusiu i no sexista 

- que els personatges no reprodueixin estereotips i rols de gènere 

- que hi apareguin famílies diverses 

- que el nombre de personatges sigui paritari 

- que hi apareguin diversitat de cossos, capacitats, races, cultures, orígens, orientacions 

sexuals, identitats, ... 

Base 7 

Exclusions 

 Quedaran exclosos del concurs aquells dissenys que:  

- Siguin lliurats fora de termini. 

- No compleixin els requisits  i/o condicions tècniques establertes en la base 3. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Base 8 

Resolució 

El 28 de maig de 2022 durant l’acte d’inauguració del Festival Treubanya es comunicarà el 

conte/relat guanyador. 

El jurat es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i fins i tot la seva 

possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar amb 

antelació suficient les noves bases, condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva del concurs, 

sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització 

per a les persones participants. 

 

Base 9 

Premi 

El premi serà un lot de llibres i materials valorats en 200€ per cada persona o parella 

guanyadora de cada modalitat (pendent confirmació). 

 

Base 10 

Acceptació de les bases 

La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així com 

també la fallada del jurat. Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat i 

comunicada la decisió a cada participant.  

 


